és l’antic restaurant “Els Senglars”
Pertany a Hortsavinyà, però per la banda de Pineda de Mar.
Sobretot no intenteu anar per Calella o Tordera, fa la volta del segle, i amb camins dolents.
Heu de anar a la carretera que borreja la riera de Pineda de Mar: c/ Passeig de Hortsavinyà.
Si veniu des de Barcelona:
per Autopista C-31, es la sortida 122, Calella, Pineda de Mar.
Un cop sortiu de la C-31, us poseu al carril de l’esquerra, direcció Pineda.
Just passat per sota el pont de la NII, tombeu esquerra i esquerra: volteu així el super el Consum, i
després us incorporeu a la NII, a la dreta, direcció Girona.
Travesseu quasi tot Pineda per la NII.
Passeu 3 rotondes. La ultima la del bingo i la policia, just després de passar l’església. La feu
tota i torneu enrere. Des d’aquet costat, es mes fàcil, perquè ja esteu del bon canto i a mes esta
indicada l’autopista Girona amb un cartell molt gran. Heu de anar en aquesta direcció (tot i que
no agafareu la autopista). Aquesta carretera és el Passeig de Hortsavinyà. La que puja fins a casa.
Si veniu des de Girona:
per C·31, sortiu a la 124 (que no existeix en l’altre direcció) i ja arribeu
directament al passeig d’Hortsavinyà, la carretera que puja a casa. A l’stop, aneu a l’esquerra, cap
a muntanya (no esta indicat res, però a la dreta seria per anar al poble de Pineda).
Si veniu per NII, després de la rotonda del bingo, passat la gasolinera i la església, esta molt ben
indicat a la dreta direcció Autopista Girona.
Ara esteu tots a la carretera que va a Hortsavinya, sempre recte dins muntanya, a partir d’aquí son
10 minuts per arribar.
SEMPRE RECTE!
Punts de “repairs” que aneu be:
Passeu per davant entrada Autopista Girona que passeu de llarg.
Passareu sota el pont de l’Autopista i davant de la depuradora.
Continueu sempre recte: direcció: Can Marquès i Can Pallofa (MAI A LA DRETA!!)
Passareu mes endavant el restaurant Can Marquès, i després un “merendero” (Can Pallofa): hi ha
un petit pont de pedra. Heu de passar el pont! El camí encara és asfaltat. I sempre recte.
No heu de anar al camí de la dreta direcció Can Soler.
després comença a fer pujada, fins una molt forta pujada entre cases.
Cap a dalt de la pujada, es transforma en camí de terra. Els primers metres son molt dolents, però
després ja no. Pugeu en primera!
Hi ha nomes uns 600 metres de camí de terra i ja hi sou. Sempre recte! No agafeu el que tomba
a la dreta!
En arribar hi ha una cadena, la podeu obrir i tornar a tancar quan heu passat. Merci.
Si em feu cas i no tombeu mai a la dreta, no us equivocareu, i és molt fàcil.
Les coordenades de la casa son: 41º39’16.65’’N 2º38’40.49’’E
però si el gps us fa anar per Calella, NO ANEU!!! Feu cas a d’aquestes indicacions!!!

